
Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.3.2015 od 18.00 hod v budově Obecního 
úřadu Žleby.
Přítomni: p.Šindelář, ing.Kožený, Bc.Novotná, p.Zavadil, p.Sedlačík, p.Fiala, p.Just, p.Mikyska, 
p.Novotný
18.21 hod   příchod p.Musil
Omluven: p.Krahulec

Řídící zasedání: p.Šindelář
Návrhová komise: ing.Kožený, p.Fiala, Bc.Novotná
Ověřovatelé: p.Mikyska, p.Just
Zapisovatel: p.Musilová
Program:

1)Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.2.2015.
2)Zpráva ředitelky školy o příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Žleby.
3)Prodej části pozemku p.č.PK 788/33, 784/9, 784/10 k.ú.Žleby, za účelem výstavby  

               rod.domu.
4)Žádost o umístění žadatele do domu s chráněnými byty v čp.348.
5)Výběr uchazeče pro uspořádání tradiční pouti ve Žlebech.
6)Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
7)Různé:

a)Oznámení o závěrečném vyhodnocení dotované akce "Zateplení MŠ Žleby".
                        Doplněno před hlasováním o programu

b)Žádost p. Michala D., Žleby čp.76.
c)Smlouva s SŽDC Praha.
d)Rozpočtové opatření č.1/2015.
e)Žádost ing.Miláčka – Hostovlice.
f)Odměny zastupitelům obce dle nařízení vlády č.37/2003 po novelizaci.
g)Žádost o předčasné uvolnění fin.příspěvku pro SDH Zehuby a Kamenné Mosty.

Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 
30.3.2015.

19)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.2.2015.
Nebyly uloženy žádné úkoly.

20)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zprávou ředitelky školy o stavu příspěvkové org. ZŠ a 
MŠ Žleby.
- návrh : Z důvodu nízkého počtu zapsaných žáků do první třídy navrhují zastupitelé vyplatit na 
žáka nastupujícího do první třídy ve školním roce 2015-2016 příspěvek ve výši 5.000,- Kč, s 
podmínkou, že se zapíše  do  ZŠ Žleby do 30.6.2015.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo příspěvek pro žáka nastupujícího do první třídy
ve školním roce 2015-2016, ve výši 5.000,-Kč, s podmínkou přihlášení do ZŠ Žleby do 30.6.2015. 
Zároveň zastupitelstvo obce ukládá ředitelce školy tuto infomaci rozšířit v tisku.

21)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem  prodeje části pozemku p.č. PK 788/33, 784/9, 
784/10 k.ú.Žleby, za účelem výstavby rododinného domu, o výměře 620 m2 v ceně 100,-Kč/m2 s 
podmínkou výstavby do 3 let. Pozemek je prodáván bez inženýrských sítí. Žadatelkou je Mgr. 
Dagmar K., Košice. 
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo prodej části pozemku p.č. PK 788/33, 784/9, 



784/10 k.ú.Žleby o výměře cca 620 m2 za cenu 100,-Kč/m2 žadatelce Mgr. Dagmar K. Košice. 
Pozemek je prodáván bez inženýrských sítí a s podmínkou zahájení výstavby do 3 let od nákupu.

22)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o umístění do domu s chráněnými byty čp.348 
paní Jarmily V., Praha.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo žádost paní Jarmily V., Praha,  o umístění do 
domu s chráněnými byty v čp.348.

23)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výběrem uchazeče pro uspořádání tradiční pouti 2015 ve 
Žlebech a otevřelo obálky s nabídkami uchazečů.

a) nabídka č.1  p.Václav Šmíd : 41.500,- Kč
b) nabídka č.2 p. Zdeněk Novotný : 54.000,-Kč
- návrh schválit nabídku p. Zdeňka Novotného.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo nabídku p.Novotného Zdeňka  na pořádání 
poutě v roce 2015 za nabízenou cenu 54 000,- Kč.

24) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Obecně závaznou vyhláškou č.1/2015 o stanovení 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a 
nakládání se stavebním odpadem.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.1/2015 a ukládá 
paní Musilové její vyvěšení na úřední desku. 

25)Různé:
a)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Oznámením o závěrečném vyhodnocení dotované 
akce "Zateplení MŠ Žleby"z roku 2010.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Oznámení Státního  fondu životního prostředí o  

            závěrečném vyhodnocení akce "Zateplení MŠ Žleby" a dále bere na vědomí, že  
            podmínky spojené s přidělením dotace jsou nadále v platnosti. 

b) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí p. Michala D., Žleby čp.76 – ohledně   
            distribuce  propagačních letáčků.

PROTI 8 ZDRŽEL 2
Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo žádost p. Michala D. Žleby, čp.76  s distribuci  

            propagačních letáčků pracovníky obce Žleby.

c) Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smlouvou o právu provedení stavby mezi obcí  
             Žleby a SŽDC Praha o provedení stavby na pozemku p.č.950/2 k.ú. Žleby, ve vlastnictví  
             obce Žleby.
            PRO 10

            Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání smlouvy o právu provedení  
            stavby mezi obcí Žleby a SŽDC Praha.

            d)Návrh  schválit záměr prodeje části pozemku p.č. 950/2, k.ú. Žleby, o výměře části cca 13 
            m2, organizaci SŽDC Praha.
            PRO 10
            Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zveřejnění záměru prodeje části  
            pozemku p.č. 950/2, k.ú. Žleby, o výměře části cca 13 m2, ve prospěch SŽDC Praha.



            Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem  smlouvy s SŽDC Praha.
- návrh záměr prodeje části parcely p.č. PK 950/2, k.ú.Žleby o výměře 13 m2.
PRO 10
Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo záměr prodeje části parcely p.č.PK 
950/2, k.ú.Žleby o výměře 13 m2.

e)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Rozpočtovým opatřením č.1 pro rok 2015.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo Rozpočtové opatření č.1 pro rok  

            2015 viz. příloha.

f)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí ing. Petra Miláčka Hostovlice.
- návrh schválit Čestné prohlášení, že pokud bude postavena bioplynová stanice s    

             kompostárnou v Hostovlicích,  bude se v zastupitelstvu obce Žleby projednávat možnost 
             spolupráce s provozovnou ing.Miláčka v Hostovlicích.  

PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podpis Čestného prohlášení, že pokud  

            bude postavena bioplynová stanice s kompostárnou v Hostovlicích,  bude se v zastupitelstvu
            obce Žleby projednávat možnost spolupráce s provozovnou ing. Miláčka v Hostovlicích.  

g)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s novelizací nařízení vlády č. 37/2003 o odměnách     
            zastupitelů obce od 1.4.2015 s navýšením o 3,5%.

uvolněný starosta po navýšení  44.484,- Kč (hrubá mzda), zastupitelstvo bere na vědomí.
            - návrh schválit navýšení o 3,5% i pro neuvolněné členy zastupitelstva.

 PRO 1 ZDRŽEL 9
Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo navýšení odměn neuvolněným členům 
zastupitelstva a předsedům komisí dle nařízení vlády č.37/2003 po její novelizaci o 3,5 %

            a budou vypláceni v původních částkách:
            Neuvolněný místostarosta: 7 509,- Kč  (hrubá mzda)
            Předseda komise:                1 120,- Kč (hrubá mzda)
            Zastupitel:                              360,- Kč (hrubá mzda)

h)Zastupitelstvo obce bylo seznámeno žádostí o předčasné uvolněním finančního příspěvku  
            SDH Zehuby a Kamenné Mosty na hasičskou soutěž ve výši 10.000,-Kč.

PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo uvolnění fin.příspěvku SDH Zehuby a 
K. Mosty ve výši 10.000,-Kč v měsíci březnu 2015.

26) Diskuse:
p. Novotný: Dospělí fotbalisté ukončili hráčskou sezonu, jak to bude s jejich příspěvkem ve výši 
30.000,-Kč
- návrh pozastavit vyplacení příspěvku do dalšího rozhodnutí.

PRO 9 PROTI 1
Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo pozastavení vyplácení příspěvku ve výši 30.000,-Kč pro 
mužstvo dospělých SK SPARTAK Žleby.

p.Novotný: veřejný rozhlas- není slyšet na Sibiři
Starosta: Vedení rozhlasu bylo poškozeno kácením dřevin, v současné době je opravováno.



p.Novotný: jaký bude návrh smlouvy na stočné
Starosta : smlouva o připojení, ve které bude uvedena výše stočného, je v návrhu na stránkách 
obecního úřadu,  do zastupitelstva ji vezmu ke schválení na následující zasedání.
Zároveň vyzývám občany, kteří  ještě nejsou napojeni na splaškovou kanalizaci, aby tak učinili.
Je nutné vyzkoušení zařízení tlakové kanalizace dokud je v záruční době.

p.Novotná: Opravit cestu v Kamenných Mostech.
Starosta: Jakmile bude příznivé počasí, dám zpracovat cenovou nabídku na opravu.

p.Plaček: kdo kácel borovice na hřbitově – bude uklizeno na hřbitově ?
Starosta: Pokácení zajišťuje fima Pilc Čáslav a úklid bude proveden do týdne po ukončení prací. 

p.Plaček: poletující  prach v ulici V Chalupách když projede auto.
Starosta: Důvodem je mimo jiné i nedodržování omezené rychlosti na 30 Km/hodinu ze strany 
obyvatel. 
- návrh pozvat odborníka- technologa na místní šetření a společně se zastupiteli z  Chalup  
navrhnout postup opravy ulice.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo pozvání technologa a společně se zastupiteli  z 
Chalup a navrhnout postup opravy ulice V Chalupách.

p.Záklasníková: poděkování za umístění sídla Sokolu na adrese obecního úřadu.
             

p.Záklasníková: co bude se školou
Starosta: Školu se snažíme v obci udržet a proto ji financujeme a modernizujeme i za cenu 
zvýšených nákladů.

p.Plaček: zda je záměr, že kostky jsou zároveň s obrubníkem
Starosta: Kostky v tuto chvíli nejsou uhutněny (utaženy) vibrační deskou a po dokončení budou 
 2-4 cm níže než obrubník z důvodu vedení dešťové vody. 

p.Plaček: zda jsou nové kostky placené z peněz obce
Starosta: Na stavbu dodala firma EVT v rámci projektu 30 t nových kostek, firma Gasco 53 t 
nových kostek a obec Žleby uhradí  27 t nových kostek na pokrytí rozšíření komunikace z důvodu 
doržení parametrů komunikace vzhledem k projektové dokumentaci opravy.

p.Plaček: zda rozdíl v ceně kostek doplatí firma
Starosta: Žádný rozdíl v ceně není, staré i nové kostky jsou o neopracované, prosté, štípané, žulové 
kostky.

p.Plaček: termín opravy zadní části ulice V Chalupách.
Starosta: Znovu uvádím, že je třeba, aby všichni občané v ulici V Chalupách byli připojeni na 
kanalizaci a případné závady se zásahem do silnice byly odstraněny na stávajícím povrchu, před 
finálním dokončením.

27)Návrh na usnesení.
PRO 10
Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.3.2015.

Skončeno: 20.05 hod  Zapsala: p.Musilová      Ověřovatelé: p.Just, p.Mikyska


